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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 04.11.2019 
Nr. 4c-5/549 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor 

 Comisiei din zilele de 22, 23 și 24 octombrie 2019 
 
 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 22, 23 și 
24 octombrie  2019, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege  privind modificarea 
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2000 privind 
Statutul personalului silvic  (retrimitere din plen pentru raport înlocuitor: 
PLx. 357/2019). 

2. Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 
(raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic;  PLx. 
413/2019). 

3.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege pentru modificarea 
art. 107 alin.(1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic (raport comun cu: 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de 
disciplină și imunități;  PLx. 377/2019). 

4.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege  privind trecerea unor 
terenuri din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 
Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în domeniul 
privat al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – 
Romsilva, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul 
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privat al statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, 
în proprietatea privată a Municipiului Slatina şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Slatina  (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului; PLx. 414/2019). 

5.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege  pentru modificarea și 
completarea Legii apiculturii nr. 383/2013 (retrimitere din plen pentru 
raport suplimentar: PLx. 221/2017). 

6.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege privind sancționarea 
dublului standard de calitate a produselor și serviciilor pentru consumatori 
(raport comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx. 460/2019). 

7.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 
407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic;  
PLx. 413/2019). 

 
Lucrările şedinţei din ziua de 22 octombrie 2019 au avut 

următoarea ordine de zi: 
1.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege  privind modificarea 

și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2000 privind 
Statutul personalului silvic  (retrimitere din plen pentru raport înlocuitor 
PLx. 357/2019). 

2. Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 
(raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic;  PLx. 
413/2019). 

3.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege pentru modificarea 
art. 107 alin.(1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic (raport comun cu: 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia juridică, de 
disciplină și imunități;  PLx. 377/2019). 

4.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege  privind trecerea unor 
terenuri din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 
Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în domeniul 
privat al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – 
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Romsilva, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul 
privat al statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, 
în proprietatea privată a Municipiului Slatina şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Slatina  (raport comun cu: Comisia 
juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului; PLx. 414/2019). 

5.Dezbaterea și analiza   Proiectului de Lege  pentru modificarea și 
completarea Legii apiculturii nr. 383/2013 (retrimitere din plen pentru 
raport suplimentar: PLx. 221/2017). 

Au fost prezenţi 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei. 
Domnul deputat Corneliul Olar (concediu medical) a fost absent. 

 Au participat ca invitați: 
-domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Daniel Sandu, consilier Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 
-domnul Ilie Mihalache, director general, Ministerul Apelor și 

Pădurilor; 
-doamna Maria Gheorghiță, director Agenția Națională pentru 

Zootehnie; 
-doamna Daniela  Grecea, director, Ministerul Mediului; 
-domnul Nicolae Manta, consilier, Ministerul Mediului; 
-doamna Ana Maria Ioniță, consilier, Autoritatea Națională 

Fitosanitară; 
-domnul  Gheorghe  Mihailescu,  director  general  în  cadrul  Regiei  

Naționale a Pădurilor ROMSILVA; 
-domnul Silviu Geană, președinte, Federația Silva; 
-domnul Gheorghe Popescu,vicepreședinte, Federația Silva; 
-domnul Valentin Năstăsescu, secretar general,  Federația Silva; 
-domnul Constantin Stelian Emil Moț – Primar Municipiul Slatina; 
-domnul Șelaru Neculai, președinte al Asociației Generale a 

Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din  România(AGVPS);   
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-domnul  Drăgănescu Constantin Mugurel,  președinte executiv  al  
Asociației  Generale  a  Vânătorilor  și  Pescarilor  Sportivi  din 
România(AGVPS);  

-doamna   Hanny  Cecilie Ciocăzanu,  reprezentant al WWF 
România; 

-doamna Livia Cimpoieru, reprezentant al WWF România; 
-domnul Cristian Remus Papp, reprezentant al WWF România. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Alexandru 

Stănescu, președintele Comisiei.  
Primul punct de pe ordinea de zi dezbătut a fost proiectul de Lege  

privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic  (retrimitere din plen 
pentru raport suplimentar: PLx. 357/2019). 

Domnul președinte Alexandru Stănescu a precizat că proiectul de 
lege a fost adoptat de Senat și  are ca obiect de reglementare  modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2000, 
urmărindu-se, potrivit expunerii de motive, corelarea actualului statut al 
personalului silvic cu „realităţile derivate din evoluţiile domeniilor de 
activitate în care funcţionează personalul silvic”. Proiectul a fost retrimis 
din plen în vederea reexaminării și întocmirii unui raport înlocuitor. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus menționat a fost 
desemnat domnul deputat Ion Tabugan. 

În urma examinării proiectului de lege membrii Comisiei au hotărât, 
cu  majoritate    de  voturi (s-a înregistrat 1  abținere) întocmirea unui 
raport înlocuitor cu amendamente admise. 

În conformitate cu prevederile art. 63  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au dezbătut în 
ședință comună analiza   proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 
(PLx. 413/2019). 
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Ședința a fost condusă de domnul deputat Alexandru Stănescu, 
președintele Comisiei pentru agricultură. 

Domnia sa a precizat că proiectul de lege a fost adoptat de Senat și 
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.407/2006, propunându-se, în principal, următoarele: modificarea 
noţiunii de „vânătoare”, instituirea în sarcina administratorului faunei 
cinegetice a obligaţiei de a stabili modelul-cadru al acordului de 
colaborare între gestionarul fondului cinegetic şi unităţile administrativ-
teritoriale de pe raza fondului cinegetic, instituirea unui tratament egal al 
gestionarilor fondurilor cinegetice în ceea ce priveşte posibilitatea de a 
cesiona sau schimba gestiuni cu administratorul fondului cinegetic 
naţional, modificarea modalităţii de acordare a despăgubirilor acordate 
pentru pagubele şi/sau daunele produse de către exemplarele de faună de 
interes cinegetic, acordarea de despăgubiri şi daune morale pentru 
persoanele fizice victime ale faunei cinegetice, în caz de răniri sau deces, 
modificarea procentelor din tariful de gestionare acordate de gestionar în 
cazul fondurilor cinegetice pentru care s-au încheiat contracte de 
gestionare a faunei de interes cinegetic, exceptarea de la incriminarea ca 
infracţiune în cazul vânătorii de urgenţă prin folosirea luminii faruruilor 
sau dispozitivelor luminoase, în situaţiile în care se recoltează exemplare 
din specia de mistreţ pentru prevenirea pagubelor sau pentru combaterea 
pestei porcine. Proiectul a fost repartizat și Comisiei pentru mediu și 
echilibru ecologic.  

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus menționat a fost 
desemnat domnul deputat Ioan Terea. 

În  urma  dezbaterilor,  membrii  celor  două  comisii  au  hotărât  cu 
majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o ședință viitoare. 

Ședința a continuat în conformitate cu prevederile art. 61  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare,  cu analiza   proiectului de Lege  pentru 
modificarea art. 107 alin.(1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic (PLx. 
377/2019). 
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Domnul președinte Stănescu a precizat că proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare modificarea părţii 
introductive a alin.(1) al art.107 din Legea nr.46/2008, în sensul ca tăierea, 
ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de 
arbori, puieţi sau lăstari din fondul forestier naţional şi din vegetaţia 
forestieră din afara acestuia, să nu constituie infracţiune silvică în cazul 
arborilor, puieţilor sau lăstarilor din plantaţiile silvo-pomicole din 
exploataţiile agricole. Proiectul a fost repartizat și Comisiei pentru mediu 
și echilibru ecologic și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus menționat a fost 
desemnat domnul deputat Nicu Niță. 

În urma examinării proiectului de lege membrii Comisiei au hotărât, 
amânarea dezbaterilor pentru o săptămână.  

Ședința a continuat cu dezbaterea Proiectului de Lege  privind 
trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi administrarea 
Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, 
în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Naționale a 
Pădurilor – Romsilva, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora 
din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina  (PLx. 414/2019). 

Domnul președinte Stănescu a precizat că proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare trecerea unor terenuri, 
aflate în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională 
a Pădurilor - Romsilva, din domeniul public al statului, în domeniul privat 
al statului, precum şi transmiterea acestora, cu titlu gratuit, din domeniul 
privat al statului în domeniul privat al municipiului Slatina şi în 
administrarea Consiliului local al municipiului Slatina, în vederea 
realizării obiectivului de investiţii „Construire drum legătură între zonele 
industriale”. Proiectul a fost repartizat și Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
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ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus menționat a fost 
desemnat domnul deputat Dan Ciocan. 

În urma examinării proiectului de lege membrii Comisiei au 
hotărât, amânarea dezbaterilor pentru o săptămână.  

Ultimul proiect dezbătut a fost  Proiectului de Lege  pentru 
modificarea și completarea Legii apiculturii nr. 383/2013 (retrimitere din 
plen pentru raport suplimentar: PLx. 221/2017). 

Domnul președinte Stănescu a precizat că proiectul de lege a fost 
adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare completarea Legii 
apiculturii nr. 383/2013, cu modificările și completările ulterioare, în 
scopul prevenirii comerțului cu miere și produse apicole falsificate. 

Proiectul a fost retrimis din plen în vederea reexaminării și 
întocmirii unui raport înlocuitor. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, raportor al proiectului de lege mai sus menționat a fost 
desemnat domnul deputat Ioan Sorin Roman. 

În urma examinării proiectului de lege membrii Comisiei au 
hotărât, amânarea dezbaterilor pentru o ședință viitoare. 
 
 Lucrările au continuat în ziua de 23 octombrie 2019, având 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea Proiectului de Lege privind sancționarea dublului 
standard de calitate a produselor și serviciilor pentru consumatori (raport 
comun cu: Comisia pentru industrii și servicii; PLx. 460/2019). 

Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei. 
Domnii deputați Loránd-Bálint Magyar și Corneliu Olar (concediu 
medical) au fost absenți. 

Au participat ca invitați: 
-domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat, Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
-domnul Decebal Ștefăniță Pădure, președinte, Asociația pentru 

Promovarea Alimentului  Românesc; 
-domnul Dorin Cojocaru, președinte, Asociația Patronală Română 

din Industria Laptelui; 
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-domnul Sorin Minea, președinte, Federația Patronatelor din 
Industria Alimentară Romalimenta; 

-domnul Mihai Vișan, președinte, Federația Patronatelor din 
Industria Alimentară Romalimenta; 

-domnul Aurel Popescu, președinte, Patronatul Român din Industria 
de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase ROMPAN; 

-domnul Mihai Sauciuc, manager Afaceri Publice, Asociației 
Berarii României; 

-domnul Ovidiu Gheorghe, președinte,  Asociația Companiilor de 
Distribuție de Bunuri din România; 

-domnul George Bădescu, director executiv Asociația Marilor 
Rețele Comerciale din România (AMRCR); 

-domnul Vlad Macovei, revista Agrointeligența; 
-Oana Timar, revista Agrointeligența. 
 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Alexandru 

Stănescu, președintele Comisiei. 
Domnul președinte Stănescu a precizat că proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat și are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri 
privind sancţionarea dublului standard de calitate a produselor şi 
serviciilor pentru consumatori, în vederea informării acestora din urmă cu 
privire la diferenţierea mărfurilor datorită unor factori obiectivi. 

Au urmat dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind 
sancționarea dublului standard de calitate a produselor și serviciilor pentru 
consumatori. 

 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 24 octombrie 2019, 

având următoarea ordine de zi: 
 1.Studiu individual asupra Proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 
407/2006 (raport comun cu: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic;  
PLx. 413/2019). 
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 Au fost prezenţi 22 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei. 
Domnii deputați Loránd-Bálint Magyar și Corneliu Olar (concediu 
medical) au fost absenți. 
 
      PREŞEDINTE,                 SECRETAR              
Alexandru Stănescu                             Dan Ciocan 
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